OUT-TAKE
crème #29901

ACCEPTANCE
SPEECH
shimmer #29908

HEADLINER
crème #29902

SUCH A CRITIC
crème #29914

CLOSE UP
crème #29909

KNOW YOUR
ANGLE
crème #29903

CASTING COUCH
crème #29920

CASABLANCA
crème #29915

THE INDUSTRY
crème #29910

TRIPLE THREAT
crème #29905

NOURISHING
NUDE
crème #20907

LOVE MY NAIL
Scrème #20905

FEELING FREE
crème #20920

FRESH START
crème #20917

STRONGER THAN
EVER
shimmer #20904

GIVE ME A BREAK POWER PACKED
crème #20915
crème #20906

TLC
crème #20911

PICK-ME-UP
crème #20912

THE ANTIDOTE
crème #20903

BEAUTY
ESSENTIAL
crème #20916

ALMOND MILK
crème #20949

KISS ME,
I’M KIND
crème #20953

HEAVEN SENT
shimmer #20950

ALOE,
GOODBYE!
shimmer #20957

SWEET
SERENITY
sheer #20954

DOWN TO
EARTH
crème #20951

PAMPER ME
crème #20913

HOLYYWOOD
ENDING
crème #29900

NOMINEE
crème #29907

INTERMISSION
crème #29913

PREVIEW
crème #29919

OPENING NIGHT
glitter #29925

JUST BREATHE
crème #20918

FAIRY
GODMOTHER
shimmer #20952

WHITE TIPS
crème #20956

DE-STRESSED
DENIM
crème #20960

LIGHT AS
A FEATHE
Rcrème #20909

BOX OFFICE
SMASH
shimmer #29906

LEADING LADY
shimmer #29912

CALL MY AGENT
crème #29918

STAR
TREATMENT
shimmer #29924

CLIFFHANGER
glitter #29930

VITAMIN BURST
crème #20955

DETOX MY
SOCKS OFF
crème #20959

BARELY THERE
crème #20908

END SCENE
crème #29911

CINEMATIC
crème #29917

PREMIERE
PARTY
shimmer #29923

GREEN SCREEN
shimmer #29929

ORLY
EPIX FLEXIBLE COLOR SYSTEM
LANKSTI NAGŲ LAKO SISTEMA

MORNING
MANTRA
crème #20958

SHEER LUCK
crème #20966

NAMASTE
HEALTHY
crème #20963

PEP IN YOUR
STEP
crème #20965

MANUKA ME
CRAZY
crème #20962

STAYCATION
crème #20964

GOOD KARMA
crème #20961

REHAB
crème #20914

SUBTITILED
shimmer #29916

SPOILER ALERT
crème #29922

CAMEO
crème #29928

MIDNIGHT SHOW
crème #29940

ORLY EPIX —
AKTYVIAI IR
SKUBANČIAI
FANTASTIŠKAS DVEJETAS =
GREITAS IR NEPRIEKAIŠTINGAS MANIKIŪRAS
ORLY EPIX 2 PRODUKTŲ
SISTEMA
1. Atlikite sausą manikiūrą — lengvai nudildykite nagų kontūrus
ir sutvarkykite odeles
2. Nuvalykite nagus su Orly Gel
FX 3 in 1 Cleanser nagų valikliu
arba 99% izopropilo alkoholiu,
kad liktų minimalus drėgmės
kiekis nago paviršiuje
3. Tolygiai padenkite nagus
Orly Epix lako sluoksniu. Pakar-

• Veganiškas

ORLY BREATHABLE — TAI NAGŲ LAKO PAGRINDAS, SPALVA IR VIRŠUTINIS SLUOKSNIS
VISKAS TELPA VIENAME BUTELIUKE

ORLY
BREATHABLE
GYDYMAS +
SPALVA

tvirtinimui ir spindesio suteiki-

TREATMENT +
SHINE CLEAR
COLOR #24903

mui. Atsiradę nelygumai savai-

• Sukurtas deguoniui pralaidžios

mi sluoksnį Sealcoat — lako su-

4. Užbaikite procesą, užtepda-

me išsilygina, kol lakas pilnai
LAKUOSE NĖRA 13:
HALATE (DBP) | FORMALDEHYDE RESIN |
CAMPHOR | ETHYL TOSYLAMIDE | XYLENE |

lei kvėpuoti
• Skatinantis augimą
• Praturtintas — argano aliejumi,

PAPRASTAS IR GREITAS MANIKIŪRAS — 1 ŽINGSNIO SISTEMA. TIK LAKAS. NEREIKIA –
PAGRINDO, VIRŠUTINIO
SLUOKSNIO, DŽIOVIKLIO
a. Atlikite sausą manikiūrą
b. Padenkite nagus Jūsų pasirinkta Orly Breabthable spalva
2 sluoksniais
c. Leiskite nudžiūti
600 šerelių turintis šepetelis
— lengvas užtepimas
ATURIN
FE

BRUSH

GENIUS
60

0

•

provitaminu b5, vitaminu c.

G

TRIPHENYL PHOSPHATE (TPP) | MEHQ/HQ |
MIT | PARABENS | GLUTEN |
IR GYVULINĖS KILMĖS INGREDIENTŲ.

• Lakas leidžiantis nago plokšte-

technologijos pagrindu
Sealcoat rekomenduojama papildomą sluoksnį užtepti po 3
dienų dar ilgesniam lako išsilaikymui.
Džiaukitės tobulu manikiūru!

TOLUENE | FORMALDEHYDE | DIBUTYL PHT-

išdžiūsta (džiūsta apie 8 min.).

tokite

NAIL
SUPERFOOD
crème #20919

IMPROV
shimmer #29921

OVEREXPOSED
crème #29927

INDIE
crème #29939

LIFE’S A BEACH
crème #29945

Inovatyvios „Smudge Fixing"
formulės nagų lakas, kurio pagrindą sudaro smūgiams atspari polimerų sistema, užtikrinanti
nagų lako elastingumą, ilgą išsilaikymą ir visapusę apsaugą
nuo išorinių veiksnių.
• Paletėje 70+ atspalvių
• Pagrindo nereikia
• Tvirtėja veikiant natūraliai
šviesai
• Nereikia LED ar UV lempos
• Spalva išsilaiko 75% ilgiau, nei
klasikinio lako
• Nuėmimas kaip paprasto nagų
lako – prireiks tik nagų lako
nuėmėjo
• Tobulas 600+ šerelių teptukas, užtikrina nepriekaištingai
lengvą ir paprastą padengimą
• Sistemą sudaro ORLY EPIX
color spalva + ORLY SEALCOAT viršutinis sluoksnis

HAPPY &
HEALTHY
crème #20910

ICONIC
crème #29926

TINSELTOWN
glitter #29932

OFF BEAT
crème #29938

SCENIC ROUTE
crème #29944

TRENDY
shimmer #29950

FAIR LADY
crème #29955

CAHUENGA
PASS
crème #29960

LAST CALL
shimmer #29965

CELEBRITY
SPOTTING
shimmer #29969

Made in L.A.

MELODRAMA
shimmer #29931

ELECTROPOP
crème #29937

PUT THE TOP
DOW
Ncrème #29943

FEEL THE FUNK
glitter #29949

HELLO
MADEMOISELLE
crème #29954

HILLSIDE
HIDEOUT
shimmer #29959

UP ALL NIGHT
shimmer #29964

INVITE ONLY
crème #29968

THE BLACKLIST
crème #29935

FREESTYLE
crème #29936

SUMMER SUNSET
shimmer #29942

SUNSET
BOULEVARD
glitter #29967

PARTY IN
THE HILLS
glitter #29963

MANSION LANE
crème #29958

BONJOUR L.A.
sheer #29953

VINTAGE
crème #29948

SPECIAL EFFECT SILVER SCREEN
Sglitter #29933 shimmer #29934

ROAD TRIPPIN
crème #29941

CHATEAU CHIC
crème #29957

WINDOW
SHOPPING
crème #29952

PARADISE COVE
BEAUTIFULLY
shimmer #29946
BIZARRE
shimmer #29947

HIP AND
OUTLANDISH
crème #29951

J’AIME NATURAL
sheer #29956

THE WHO’S WHO
crème #29966

MILLION DOLLAR
MEET ME AT
VIEWS
MULHOLLAND
shimmer #29961 shimmer #29962

LAKUOSE NĖRA 12:
FORMALDEHIDO | TOLUENO | DBP | FORMALDEGIDO RESIN | CAMPHOR | ETHYL
TOSYLAMIDO | XYLENO | MIT | MEHQ | PARABENŲ | GLUTENO | TPP |
IR GYVULINĖS KILMĖS INGREDIENTŲ

B RI ST L

ES

•

NAGŲ LAKAS, KURIS RŪPINASI JUMIS
99% moterų, panaudojusios
ORLY Breathable nagų laką,
pastebėjo ryškų nagų būklės ir
išvaizdos pagerėjimą (tirta 500
moterų).
Nori dar stipresnio ir ilgiau išliekančio spindesio?
• Orly Breathable Treatment +
shine•— papildoma apsauga ir
spindesys!
• Palepinkite nagus Orly Cuticle
Oil + nagų ir odelių aliejuku.
Mėgaukitės nepriekaištingu
manikiūru!

UAB VITRINA
oficialus atstovas Lietuvoje
V. Pietario g. 8, Vilnius
Lietuva, LT – 03125
Mob.: +37068564579
E. paštas info@vitrinapro.lt
www.vitrinapro.lt

Išskirtinis dėmesys nago plokš-

• pelnęs Gripped Cap kamštelis

tarptautinį pripažinimą

miškas, lengvai atsukamas,

• Atidumas detalėms — ergono-

tuoja produktų ant gyvūnų

• Draugystė su gamta — netes-

pas konkurentus

• 20% produkto daugiau negu

sirinkimas 300+

• Ypatingai didelis atspalvių pa-

ninės kolekcijos

• Visada įkvepiančios Orly sezo-

nuvalykite nagų paviršių.

nagų ir vatos gabalėlio ir švariai

2. Užpurškite Clean Prep ant

tique Remover.

kykite odeles. Panaudokite Cu-

dykite nagų kontūrus ir sutvar-

mu” manikiūrą — lengvai nudil-

1. Atlikite sausą arba „su mirky-

KUOJANT KLASIKINIU LAKU:

TRADICINIAI ŽINGSNIAI LA-

SISTEMOS KOMPONENTAS.

KONSERVATYVIOS MANIKIŪRO

NEATSIEJAMAS ILGAMETĖS

ORLY KLASIKINIS LAKAS —

ORLY KLASIKINIS NAGŲ LAKAS
— KASDIENIAM MOTERS GROŽIUI
KURTI

telės apsaugai

tinkančio Orly nagų lako.

5. Užtepkite du sluoksnius pa-

ko pagrindo.

4. Užtepkite sluoksnį Bonder la-

pageidavimus.

meistro žinias, patirtį ir kliento

laikantį ir individualizuotą pagal

padaryti kokybišką, ilgiau išsi-

naudoti, siekiant Orly manikiūrą

FORMALDEHIDO | TOLUENO | DBP | FOR-

LAKUOSE NĖRA 12:

2. Ant odelių užlašinkite po la-

šelį Cuticle Oil+ aliejaus ir įma-

sažuokite į odeles.

6. Kad lakas greičiau išdžiūtų,

užtepkite sluoksnį Sec’n Dry

džioviklio.

7. Manikiūrą užbaikite užpurkš-

damos ant nagų ir visos plašta-

kos malonaus kvapo Spritz Dry

MALDEGIDO RESIN | CAMPHOR | ETHYL

balzamo ir kartu džioviklio.

SVARBI PASTABA:

IR GYVULINĖS KILMĖS INGREDIENTŲ.

RABENŲ | GLUTENO | TPP |

TOSYLAMIDO | XYLENO | MIT | MEHQ | PA-

Lankstuke pristatome visą gamą

Orly klasikinio manikiūro prie-

monių, kurias kūrybiškai galite

ORLY PRODUKTAI
GRAŽESNIEMS IR
SVEIKESNIEMS
NAGAMS

• Gražių nagų paslaptis – nuolatinė priežiūra.
• Rinkitės iš daugybės nago plokštelę stiprinančių, maitinančių,
• drėkinančių priemonių, įvairiausių nagų lako bazinių ir viršutinių
• sluoksnių, lako džioviklių.
• Su Orly – gražių nagų ritualai dar paprastesni.
• Ypatingas dėmesys Jūsų nago plokštelės apsaugai.

Nagų lako viršutinis sluoksnis
leidžiantis vienu metu mėgautis
net trimis privalumais: apsaugoti nago plokštelę nuo įvairiausių
išorinių pažeidimų, suteikti ypatingą blizgesį, padėti nagų lakui
greičiau nudžiūti.

NUOLAT
SKUBANTIEMS
IR
MĖGSTANTIEMS
GREITĮ
Nagų lako džioviklis — tokia

cionuoja nagus ir odeles.

kučių. Greitai susigeria ir kondi-

vina ir nepalieka jokių aliejų li-

lako džioviklis, efektyviai džio-

trauką. Esant poreikiui, po pert-

sa-vaičių 1 savaitę padaryti per-

tę pakartoti tą patį. Po dviejų

valikliu be acetono. Antrą savai-

plakite. Naudokite kaip bazinį

Naudojimas: buteliuką gerai su-

lygūs.

tvirtesni, bet ir nepriekaištingai

drėkina ir neleidžia išsausėti.

nagams ir odelėms — maitina,

Riebios konsistencijos aliejus

nimui

džianti prarasti drėgmės. Dėl

prevencinė priemonė, nelei-

pius nagus. Naudojamas kaip

tinti ir drėkinti sausą odą ir tra-

naudokite vieną kaip stipriklį —

mą – tepkite 1 sluoksniu arba

lako sluoksnį, prieš nagų lakavi-

da palaikyti drėgmės balansą

bos aliejaus ir vitamino E, pade-

Sudėtyje gausu argano ir jojo-

mi senėjimo procesai.

argano ir jojobos aliejų stabdo-

sudėtyje esančio taukmedžio,

raukos galima pratęsti gydymą.

purškite džioviklį ant ką tik nu-

Naudojamas: Iš 10–15cm, užlakuotų nagų.

Naudojimas: įmasažuokite nedi-

CALCIUM SHIELD

bei apsaugo nuo laisvųjų radi-

9ml / 18ml

tų nagų.
manikiūras. Jis ne tik padeda
greičiau nudžiūti nagų lakui,

odeles bei nagą. Naudoti galinelakuotų nagų.

BB CREAM

18ml

Barlet blush

Barley nude

Barley taupe

Barley blanc

BB kremas — makiažas Jūsų

nagams 4 tonai

ORLY yra pirmieji, kurie sukūrė

BB kremo savybių turinčią prie-

monę Jūsų nagams. BB priemo-

nė yra universali kosmetinė

priemonė, kuri užmaskuoja nago

dėmeles ir suteikia nagui sveikų

bei natūralių nagų išvaizdą. BB

priemonė drėkina nagą ir tuo

pačiu suteikia skaistumo ir spal-

vos vientisumo nago paviršiui.

Dvipusė, šiurkšti ir vidutinio

šiurkštumo

100grit pusė leidžia greitai pa-

trumpinti, suformuoti storesnius

ar nenatūralius nagus. 180Grit

pusė padeda išlyginti ir efekty-

viai užbaigti manikiūrą.

BUFFING TRIO 280 / 400 /

600GRIT

Trijų dalių, švelni

280 grit tamsi dildės dalis lei-

džia gražiai suformuoti nagą,

400grit balta dalis, leidžia su-

teikti nago plokštelės paviršiui

matiškumo, pašalina nelygumus,

600grit pilka dildės dalis nupo-

liruoja nagą iki blizgesio ir su-

lengvesniam nagų odelių šalini-

Priemonė skirta saugesniam,

nagus

— jokios negyvos odos aplink

gai tinkantis tiems, kurie nuolat

Aliejinės konsistencijos ypatin-

odelėms

gams — vitaminų kompleksas

Aliejus nagų odelėms ir na-

18 ml

deda palaikyti drėgmės balansą,

Bespalvis, elastingas lakas, pa-

kytas vyrams

Bespalvis nagų lakas — pritai-

18ml

NAILS FOR MALES

Natrio hialuronas drėkina ir lygi-

veikio. Naudingi ingredientai:

giamo UV saulės spindulių po-

mas apsauginį sluoksnį nuo nei-

paviršių, tuo pat metu sukurda-

tas taipogi suteiks glotnų nago

sveiko nago išvaizdos. Produk-

produktai!

Paprasti, bet labai reikalingi

SPECIALIOS
PRIEMONĖS

teikia jam natūralaus žvilgesio.

mui. Sudėtyje esantys mineralai

kovoja su nago odelių šerpeto-

suteikia ilgai išliekantį pusiau

das balina nagą. Specialus vaš-

na nago paviršių. Titano dioksi-

Užtepus BB priemonę ant nago

telės — tepti 2 sluoksnius arba

ir sezamo aliejai leidžia pašalin-

jimu ir sausėjimu. Priemonėje

matinį nago paviršių.

CUTICLE CARE COMPLEX

kaip pagrindą prieš lakavimą —

ti negyvus audinius aplink nagą

esantys aliejai, žolelių komplek-

Naudojimas: naudoti ant nela-

Priemonė nagų odelėms šalinti

tepti 1 sluoksnį. Naudoti kartą

labai švelniai, nepažeidžiant nei

sas, beta karotinas — kondicio-

kų mišinys šviesina ir suteikia

PRIEMONĖS
ĮVAIRIEMS
ATVEJAMS

tepkite 2 sluoksnius.

Nagų stipriklis — labai plo-

priemonė, be kurios neįsivaiz-

GRAŽŪS
NAGAI —
SVEIKI NAGAI
niems nagams

Naudojimas: padenkite sluoksnį

Nagai augs greičiau, jeigu jie

Sudėtyje esantis kalcis padeda

delį kiekį kremo į rankas bei na-

turės pakankamai drėgmės,

sutvirtinti nagą, jis tampa stip-

CUTIQUE

gų odeles. Kremą rekomenduo-

odelės bus pamaitintos ir elas-

resnis, storesnis, atsparesnis

9 ml / 18 ml / 118ml

kalų poveikio.

tingos, o nagas bus tvirtas,

agresyviam išorės poveikiui,

Naudojimas: užlašinkite vieną

bet ir suteikia papildomą, ap-

stiprus ir sveikas. Orly siūlo

ypač tinka ploniems ir silpniems

duojamas šiuolaikinės moters

sauginį nagų lako spalvos bar-

sprendimus įvairioms nagų ar

nagams.

Polisheld ant Orly laku nulakuo-

jerą — BŪTINA TURĖTI.

jų odelių problemoms spręsti.

jama naudoti kiekvieną dieną.

GLOSSER

Stiprikliai, nagų aliejai, rankų

lašelį aliejaus ir įmasažuokite į

9ml / 18 ml

kremai pasižymintys ypatingai

per savaitę.

nago plokštelės, nei odelių.

nuoja ir drėkina odeles, skatina

kuotos nago plokštelės – tepti

nagui gyvumo. Priemonė nėra

turtinga sudėtimi — ĮTIKS NET

TOUGH COOKIE

Ypatingai gerai minkština ir

sveikų nagų augimą.

2 sluoksnius.

SEC'N DRY

ma kasdien ant nulakuotų arba

Nagų lako viršutinis sluoksnis

SVEIKOS IR
PRIŽIŪRĖTOS
ODELĖS

— dar daugiau spindesio
Išskirtinio blizgesio suteikiantis

9ml / 18ml

drėkina suragėjusią ir išsausėju-

Naudojimas: užlašinkite po vie-

Naudojimas: Galite naudoti vie-

Nagų stipriklis — sausiems ir

sią odą. Padeda pašalinti dė-

ną lašelį aliejaus ir įmasažuokite

nagų lako viršutinis sluoksnis.

sluoksnius ir taip užtikrinantis

trapiems nagams
NAIL DEFENSE

mes nuo nagų.

į odeles bei nagą. Naudoti gali-

Nagų lako pagrindas ir viršutinis sluoksnis — 1 produktas 2
funkcijos
Naudojamas kaip pagrindas pagerina nagų lako sukibimą su
nago plokštele, kaip viršutinis
sluoksnis apsaugo nagų lako
spalvą nuo įbrėžimų, įtrūkimų,
suteikia blizgesio. Puikiai tinka

ko spalvai suteikti ryškumo, veidrodinio blizgesio bei apsaugos
nuo UV spindulių ir lūžinėjimo.
Naudojimas: galite naudoti ant
nelakuotų nagų, kaip skaidrų
nagų laką, kuris suteiktų nago
plokštelei blizgesio arba kaip
viršutinį sluoksnį ant Orly nagų
laku nulakuotų nagų.

WON'T CHIP
9 ml / 18 ml
Nagų lako viršutinis sluoksnis
— ieškantiems ypatingo atsparumo
Pagamintas natūralaus kaučiuko pagrindu, todėl ypatingai
tinka elastingumą praradusiems,
lūžinėjantiems, silpniems nagams. Apsaugo nagų laką nuo

niam manikiūrui
Nagų lako džioviklis įsiskverbiantis per visus nagų lako

džiūvimą.
Naudojimas: padenkite sluoksniu Sec’n Dry ant Orly nagų laku

Nagų lako džioviklis su UV ap-

Nagų lako džioviklis ir apsauga

9 ml / 18 ml

tinių sluoksnių, nagų lako ar pa-

ceso metu nenaudoti kitų viršu-

spalvį nagų laką. Gydymo pro-

ant nelakuotų nagų, kaip be-

Naudojimas: priemonę naudoti

gydomoji priemonė.

naudoti, kaip prevencinė ir kaip

džia jai toliau skilti. Puikiai tinka

tvirtina nago plokštelę ir nelei-

nius, todėl ypatingai gerai su-

į visus nago plokštelės sluoks-

kaip 5 minutes.

nė ant nago gali likti ne ilgiau

plaukite šiltu vandeniu. Priemo-

vatos gumulėliu. Kruopščiai nu-

trinkite jas sudrėkintu priemone

stumkite. Dėmes šalinant — pa-

mą — tiems kam nepavyksta

Priemonė prieš nagų kramty-

9 ml / 18ml

NO BITE

apsauga ar kartu su nagų laku.

doti kaip nagų lako pagrindas,

nagų. Priemonė nėra skirta nau-

sluoksnius priemonės ant švarių

Naudojimas: užtepkite 1-2

kartu su nagų laku.

pagrindas, viršutinis sluoksnis ar

skirta naudoti kaip nagų lako

lę tolimesnėms procedūroms.

viršiaus, paruošia nago plokšte-

valo nešvarumus nuo nago pa-

Dezinfekuoja, nuriebalina, nu-

kiūro procedūroms

kas, kojas manikiūro ar pedi-

Priemonė skirta paruošti ran-

118ml

CLEAN PREP

nulakuotų nagų.

sauga. Greitas ir patikimas nagų

grindo. Kartoti procedūrą kas

Naudojimas: galite naudoti kaip

IN A SNAP

lako džioviklis, padedantis ap-

tris dienas dvi savaites ir esant

nagų lako pagrindą ir viršutinį

Kremas nagų odelėms ir na-

14ml / 59 ml

CUTICLE THERAPY CREME

kinti — sausoms odelėms sako-

Priemonė nagų odelėms drė-

9ml / 30ml

CUTICLE OIL+

nagus.

geidaujamo įpročio kramtyti

kurta padėti atprasti nuo nepa-

Kartaus skonio priemonė, su-

sustoti

BLACK BOARD 180GRIT

esant poreikiui pakartoti. Būklei

padaryti pertrauką ir po jos,

savaites iš eilės kas antrą dieną,

bespalvį nagų laką. Naudoti dvi

Naudojimas: užtepkite ant na-

alkūnėms.

ti ragėti linkusioms pėdoms ir

džia joms sutrūkti. Tinka naudo-

stipriai maitina odeles ir nelei-

oksidantai, avokado aliejus —

Priemonėje esantys A ir E anti-

čioms nagų odelėms.

sėjusioms ir nuolat trūkinėjan-

Kremas skirtas ypatingai išsau-

ir maitinimo

odeles bei nagą. Naudoti galima

lašelį aliejaus ir įmasažuokite į

Naudojimas: užlašinkite vieną

balansą.

statyti nago ir odelių drėgmės

procedūrų, kad nuraminti ir at-

naudoti iš karto po manikiūro

nagų augimą. Puiki priemonė

puikiai drėkina, skatina sveikų

sinų žiedų ir vyšnių ekstraktų

lėms. Dėl sudėtyje esančių apel-

įsigeriantis aliejus nagų ode-

Lengvos konsistencijos, greitai

Naudojimas: gerai nuplaukite ir

vietų.

aplikuoti produktą ant pažeistų

išvaizdą. Pipetė padeda lengvai

terijas, pagerina estetinę nago

Padeda naikinti grybelį ir bak-

nagams kurie serga

Priemonė prieš nagų grybelį —

18ml

NAIL AID MD

lako.

nelakuoto nago arba ant nagų

nudžiūti. Galima naudoti ant

plokštelę 1 sluoksniu. Leiskite

Naudojimas: padenkite nago

kiau prieinamą nago kraštą ir

greitai ir lengvai pasiekti sun-

Siaura dildės briauna, leidžia

padengtiems nagams formuoti.

Puikiai tinka storesniems, geliu

Šiurkšti

GARNET BOARD 120GRIT

kiau prieinamą nago kraštą ir

greitai ir lengvai pasiekti sun-

Siaura dildės briauna leidžia

dirbtinio nago formavimui.

Tobulai tinkanti natūralaus ir

gams — dar daugiau drėgmės

pagerėjus naudoti kas 4-5 die-

go ir odelių sandūros ir įmasa-

kasdien ant nulakuotų arba ne-

sų lakuoto nago veidas, kuriam
suteikiate dar daugiau spindesio ir ryškumo.

NAS.

Naudojimas: padenkite 1 sluoksniu ant Orly nagų laku nulakuotų nagų.

— ta pati spalva kitas įvaizdis

Nagų lako viršutinis sluoksnis

18ml

MATTE TOP

Nagų lako viršutinis sluoksnis,

18ml

šilko pluoštas, apgaubia nago

Stipriklio sudėtyje esantis tikro

Priemonė nagų odelėms ir na-

18ml

ARGAN OIL CUTICLE DROPS

krumplių ir pėdų odai.

rankoms

kos ir nagams — eleksyras

Priemonė nagų odelėms, ran-

50ml

ARGAN OIL HAND CREME

noje. Naudoti kol pagerės.

Procedūrą kartoti 2 kartus die-

monės ant infekuotų nago vietų.

užlašinkite po vieną lašelį prie-

Nagų lako džioviklis — brilian-

go plokštelę, skatina atsinauji-

plokštelę apsaugine plėvele,

gui — gilesniam odelių drėki-

ZEBRA FOAM BOARD 100 /

180GRIT

5ml

BRUSH ON NAIL GLUE

nuvalymui.

monę galite naudoti ir teptuko

rai suplakite. Taip pat šią prie-

lius į sutirštėjusį nagų laką. Ge-

Naudojimas: įlašinkite 1-2 laše-

nagų laką.

džiantis net ir labai sutirštėjusį

skiediklis — efektyviai atskie-

Unikalios formulės nagų lako

laikui

niam nagų lako gyvavimo

Nagų lako skiediklis — Ilges-

59ml

LACQUER THINNER

nuvalykite nago plokštelę.

priemonės ant vatos padelio ir

ir rankų, užpurkškite šiek tiek

užpurkškite priemonės ant kojų

Naudojimas: prieš procedūrą

papildomos drėgmės.

čių kviečių proteinų suteiksite

su nagu, o dėka sudėtyje esan-

efektyvesnį nagų lako sukibimą

šiuo produktu, užtikrinsite

Nuvalius rankas, kojas ir nagus

saugoti nagų lako spalvą nuo

poreikiui padaryti savaitės per-

sluoksnį kartu su nagų laku —

NAGŲ DILDĖS

išblukimo.

trauką, po jos pakartoti.

niu In a Snap ant Orly nagų laku

Naudojimas: padenkite sluoks-

— jis taps pieniškos, kreminės,

ypatingai greitą nagų lako nu-

Nagų stipriklis, prisotintas Afri-

9ml / 18ml / 118 ml

Naudojimas: užtepkite priemo-

ma kasdien ant nulakuotų arba

ną, ant nelakuotos nago plokš-

mėgstantiems efektyvumą ir

koje augančio Okoume ekstrak-

Nagų stipriklis — lūžinėjan-

nę ant odelių, palaikykite 30-60

nelakuotų nagų.

IR ĮNORINGIAUSIEMS.

greitį!

tu, stabdančiu keratino irimą.

tiems, besisluoksniuojantiems

sekundžių. Odeles švelniai at-

9ml/ 18 ml/ 118ml

Naudojimas: naudojant kaip pa-

Ypatingai tinka kietiems, bet

nagams

Tinka tiems, kurie nori nagų la-

grindą, padenkite nago plokšte-

trapiems nagams — suteikia

9ml/ 18ml

lę sluoksniu prieš nagų lakavimą,

elastingumo, stiprina.

padenkite sluoksniu jau nulakuotus nagus.

APSAUGA IR
YPATINGAS
BLIZGESYS
Nagų lako viršutinis sluoksnis
— tai lyg gynybinė Jūsų nulakuoto nago siena. Apsaugo nuo
išorinių veiksnių poveikio: įbrė-

Vidutinio šiurkštumo

nos.

žuokite į odeles. Rekomenduo-

lakuotų nagų.

me ne

9ml / 18 ml

jama naudoti ryte ir vakare.

tepti 1 sluoksnį arba vieną, kaip

Nagų stipriklis — nagams no-

Taip pat tinka naudoti išsausė-

įtrūkimų, lūžinėjimo ir spalvos

tinis spindesys ir maitinimas

rintiems augti greičiau

jusiai ir suskeldėjusiai alkūnių,

žimų, lūžinėjimo, trūkinėjimo ar

Maistingų medžiagų lašeliai na-

Dėka sudėtyje esančių kviečių

NAIL ARMOR

nulakuotų nagų.

Galite rinktis pagal savo porei-

gui. Džioviklis prisotintas pro-

proteinų, kolageno, keratino ir

18ml

ilgiau.

kius: daugiau blizgesio, besi-

vitamino B5 ir kviečių gemalų

bambuko ekstrakto, nagas at-

Nagų stipriklis — silpnai ir ne-

UV spindulių. Tai lyg naujas Jū-

sluoksniuojantiems, silpniems,

aliejaus, atsparus įbrėžimams,

statomas daug greičiau. Ypatin-

lygiai nago plokštelei

paviršiumi, nago plokštelę den-

FLASH DRY

gausiai saulės vonių veikia-

efektyviai nudžiovinantis nagų

gai tinka po gelinio lakavimo ar

giančiomis vertikaliomis ar hori-

SPRITZ DRY

nimo procesus, sugrąžina pra-

taip išlygindamas nago paviršių

nusausinkite rankas ir pėdas,
118 ml

rastą drėgmės balansą.

bei ir prisotindamas drėgme.

manikiūrą atlikti dar paprasčiau.
Nagų lako džioviklis — pato-

Nagai tampa ne tik atsparesni,

Ypatingai naudingas norint mai

Naudojimas: Pirmą savaitę tepvaitės gale nuvalyti nagų lako

ti 1-2 sluoksnius kasdien, o sa-

maitinimas

gus ir greitas džiovinimas ir
Neaerozolinis purškiamas nagų

manikiūrą atlikti dar paprasčiau.

miems nagams. Pasirinkimas

laką bei ypatingai blizgantis.

ilgalaikio nagų priauginimo nu-

NAILTRITION

toks, kad ATRASITE KIEKVIE-

Naudojimas: Užlašinkite po 1 la-

silpusiems nagams. Stiprina na-

išblukimo. Manikiūras išliks dar

Nagų lako džioviklis — greites-

naudojant kaip viršutinį sluoksnį

Stipriklis su proteinu įsiskverbia

TOP 2 BOTTOM

• Kiekvienas tikrai atras savo sveikų ir stiprių nagų formulę.

GERESNIAM
SUKIBIMUI SU
NAGO
PLOKŠTELE
Ilgai išliekantis, tvarkingas ir kokybiškas manikiūras prasideda
nuo sveikos ir gražios nago
plokštelės bei gerai pasirinkto
NAGŲ LAKO PAGRINDO.

ORLY BONDER
9ml / 18 ml / 118ml
Nagų lako pagrindas numeris 1
Unikalios formulės nagų lako
bazinis sluoksnis, sukurtas kaučiuko pagrindu, veikiantis dvipusės lipnios juostelės principu.
Stipriai prisitvirtina tiek prie nago plokštelės, tiek prie nagų lako ir taip suteikia nagų lakui išskirtinę išsilaikymo trukmę —
net iki 2 savaičių. ORLY BONDER vienintelis TOKS!
Naudojimas: Padenkite nago
plokštelę sluoksniu Bonder ir lakuokite nagus Jūsų pasirinkta
nagų lako spalva.

RIDGEFILLER
9ml / 18ml
Nagų lako pagrindas siekiantiems tobulybės
Orly Ridgefiller reikalingas
tiems, kurie kovoja su išsausėju-

šelį ant kiekvieno nulakuoto na-

zontaliomis linijomis. Neprie-

sio nago problemomis: nelygiu

go.

kaištingai išlygina nago paviršių,

nius ant nulakuoto nago.

Naudojimas: tepti 1-2 sluoks-

mų.

matiniu ir apsaugos nuo įbrėži-

kuris bet kurį nagų laką pavers
POLISHIELD 3 in 1

— norintiems visko vienu metu

Nagų lako viršutinis sluoksnis

9ml / 18 ml / 118ml

užpildo įtrūkimas, atstato drėgmės balansą.
Naudojimas: padenkite nago
ploštelę sluoksniu Ridgefiller ir
lakuokite nagus Jūsų pasirinkta
nagų lako spalva.

Priemonė nagų restauravimui

Nagų klijai padės sutvarkyti

įskilusius nagus. Specialus tep-

tukas suteiks galimybę aplikuoti

tiksliai ant tos vietos, kur yra

įtrūkimas. Tinka naudoti dirbti-

niams nagams ar nagų forma-

vimo juostelėms.

Naudojimas: užtepkite klijų ant

įskilusios nago vietos, prispaus-

kite, palaikykite 10 sekundžių.

Saugokite, kad klijai nepatektų

ant odos.

LAKO
VALIKLIAI

GENIUS REMOVER

118,3ml / 236,6ml / 473ml /

946ml

Universalus nagų lako valiklis

klasikiniam, geliniam, pusiau

ilgalaikiam nagų lakui

Produktas tinkantis visų tipų

nagų lakui nuvalyti, padės leng-

vai nuimti laką su blizgučiais,

klasikinį laką, gelinį ar pusiau

ilgalaikį, neprarandant drėgmės.

Naudojimas: jeigu nagai yra pa-

dengti klasikiniu ar pusiau ilga-

laikiu nagų laku, sudrėkinkite

vatos padelį nagų lako nuėmėju

ir paprastai nuvalykite nagus.

Jeigu nagai padengti geliniu

nagų laku, sudrėkinkite ant foli-

jos esantį vatos padėlį, stan-

džiai apvyniokite ir palaikykite

(laikymo laikas priklauso nuo

sistemos su kuria dirbate).

GENTLE STRENGHT LACQUER

REMOVER

30ml / 118ml / 473ml

Nagų lako valiklis klasikiniam

ir pusiau ilgalaikiam nagų la-

kui nuvalyti

Švelnios formulės nagų lako va-

liklis, nesausina nago plokštelės,

švelniai pašalina nagų laką ar ki-

tus nešvarumus tiek nuo dirbti-

nio, tiek nuo natūralaus nago.

Naudojimas: sudrėkinkite vatos

padelį, švelniai braukdami —

nuvalykite nagų laką.

LAKUOSE NĖRA 9:

FORMALDEHIDO | TOLUENO | DBP | FOR-

MALDEGIDO RESIN | ETHYL TOSYLAMIDO |

XYLENO | MIT | MEHQ | PARABENŲ |

GYVULINĖS KILMĖS INGREDIENTŲ.

